Zasedání ZO 04/2020 dne 13. 07. 2020

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 04/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 13. července
2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, V. Chráska,
brig.gen.Mgr.M. Červíček, P. Čejchan
Omluveni: Mgr. P. Fettersová, J. Kosinka ml.
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

D. Mádr, V. Chráska
J. Kosinka st., P. Čejchan
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2020104615 „PD
odkanalizováni obce Vysokov mimo VD Rozkoš“
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0241 „PD na
přivaděč kanalizace po KÚ Provodova - Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“
Smlouva o přezkumu hospodaření 2020
Výměna oken č. p. 141 a č. p. 142 – poptávkové řízení
Výměna střešní krytiny č. p. 141 č. p. 142 – poptávkové řízení
Zateplení č. p. 141 a č. p. 142 – poptávkové řízení
„PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“ a „PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova
- Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“ – poptávkové řízení na administrátora výběru
dodavatele projektové dokumentace
Žádost o finanční příspěvky pro místní spolky (SDH Vysokov, SK Tenis, SK Nohejbal, ČČK Vysokov)
Rozpočtové opatření
Smlouva o právu umístění odkalovací nádrže na p. p. č. 707 v k. ú. Vysokov
Diskuse

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 06. 07. 2020 do 13. 07. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
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obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce ověřovateli
Vlastimilem Chráskou a Petrem Čejchanem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana
V. Chrásku, D. Mádra, návrhovou komisí J. Kosinka st., P. Čejchana, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (V.
Chrásku, D. Mádra), návrhovou komisi (J. Kosinku st., P. Čejchana) a zapisovatele
jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s
pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
DS2020104615 „PD odkanalizováni obce Vysokov mimo VD Rozkoš“

Starostka informovala zastupitele o Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje, smlouvy č. DS2020/04615 mezi Obcí Vysokov a Královéhradeckým krajem. Předmětem
smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
(Královéhradeckého kraje) ve formě dotace na zpracování projektové dokumentace s názvem „PD
odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“. Dotace je poskytována dle Pravidel pro
poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“, schválených
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 4.12.2017, č. ZK/9/672/2017. Obci je poskytována
investiční dotace maximálně ve výši 300.000,- Kč, souhrn předpokládaných uznatelných nákladů
realizace projektu činí 380.000,- Kč. Doba realizace se stanovuje od 1.5.2020 do 31.03.2021.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném 22.06.2020 usnesením č.
ZK/29/2603/2020. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě
nebyly sděleny žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov Smlouvou o poskytnutí dotace

z rozpočtu Královéhradeckého kraje, smlouvy č. DS2020/04615 mezí Obcí Vysokov a
Královéhradeckým krajem na realizaci projektu s názvem „PD odkanalizování obce
Vysokov mimo VD Rozkoš“. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisy výše uvedené
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0
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4/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
20RGI02-0241 „PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova - Šonova a
dále na ČOV Nové Město nad Metují“

Starostka seznámila zastupitelstvo se Smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0241 mezí Obcí Vysokov a Královéhradeckým krajem.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na
financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „PD na přivaděč kanalizace po KÚ
Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“, evidovaného pod číslem 20RGI020241. Dotace je ručena na účel: Projektová dokumentace k ÚŘ na přivaděč kanalizace po KÚ
Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují. Obci je poskytována dotace ve výši
1.000.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Poskytovatel se zavazuje převést celou výši
dotace do 45 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy na bankovní účet obce. Doba realizace se
stanovuje od 1.5.2020 do 31.12.2021. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném 22.06.2020 usnesením č.
ZK/29/2293/2020. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvou o poskytnutí
dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0241 mezí Obcí
Vysokov a Královéhradeckým krajem na realizaci projektu s názvem „PD na přivaděč
kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“,
evidovaného pod číslem 20RGI02-0241. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisy
výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Smlouva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Paní starostka přečetla návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností
ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Předmětem smlouvy je vykonání přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání
hospodaření za rok 2020 s náležitostmi podle zákona o auditorech, vydání dopisu vedení, který
bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené přezkoumání hospodaření.
Místem výkonu přezkoumání hospodaření je Obecní úřad Vysokov. Cena za vykonání přezkoumání
je 30.000,- Kč bez DPH. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a
může být ujednáním smluvních stran prodloužena. Přílohou smlouvy je oprávnění č. 567 vydané
Komorou auditorů České republiky. Zastupitelé souhlasí s návrhem smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků a pověřují
starostku k podpisu smlouvy. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2020 mezi Obcí Vysokov a auditorskou
společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3
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6/ Výměna oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142

Starostka informovala zastupitele o doporučení TDI L. Hrochové na výměnu plastových oken
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142. Dle vyjádření TDI jsou současná okna dle tepelně izolačních
vlastností nevyhovující a doporučuje obci výměnu všech oken v objektu č. p. 141 a č. p. 142. Dle
vyjádření firmy granTEX s.r.o., Praha 1, která administruje veřejnou zakázku na projekt Sociální
bydlení v obci Vysokov, je nutné zadat tuto veřejnou zakázku ve stejném režimu pro zadávání
veřejných zakázek, jako byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele
„Sociální bydlení v obci Vysokov“.
Starostka seznámila zastupitele se Zadávací dokumentací pro zadávací řízení s názvem „Výměna
plastových oken Vysokov .č p. 141 a č. p. 142“. Jedná se o dodávku a montáž plastových oken na
objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142 dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
S atelier s.r.o., Projektový a inženýrský, Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 287 78 626.
Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Šubert, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo
autorizace ČKAIT - 600458. Vypracoval: Ing. Václav Pohl. Předběžná předpokládaná cena díla je
200.000,– Kč bez DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu „Sociální bydlení v obci Vysokov“ v souladu s čl. 3 směrnice
obce Vysokov č. 20/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jednalo o zakázku malého
rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá
nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni i
náhradníci. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení realizace veřejné zakázky malého
rozsahu "Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" a jmenování následujících členů
hodnotící komise: Zdeňka Hovorková (člen komise), Petr Čejchan (náhradník), Jiří Kosinka ml.
(člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), David Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska
(náhradník). Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" a jmenování
následujících členů hodnotící komise: Zdeňka Hovorková (člen komise), Petr Čejchan
(náhradník), Jiří Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), David
Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Výměna střešní krytiny Vysokov č. p. 141 a č. p. 142
Starostka informovala zastupitele o doporučení TDI L. Hrochové na výměnu střešní krytiny
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142. Zastupitelstvo bere danou informaci na vědomí a požadují
zpracování výkazu výměr a rozpočtu na výše uvedenou akci. Předsedající před hlasováním zahájila
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informaci starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Zateplení budovy Vysokov č. p. 141 a č. p. 142
Starostka informovala zastupitele o doporučení TDI L. Hrochové na zateplení celého objektu
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142. Zastupitelstvo bere danou informaci na vědomí a požadují
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zpracování rozpočtu na výše uvedenou akci. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k
tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informaci starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“ a „PD na přivaděč
kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad
Metují“ – poptávkové řízení na administrátora výběru dodavatele
projektové dokumentace

Starostka informovala zastupitele, že požádala o zpracování cenové nabídky na administrátora
výběru dodavatele projektové dokumentace „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“ a
„PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“
společnost Centrum evropského projektování a.s., Sídlo Hradec Králové, Švendova 1282, 500 03
Hradec Králové. Dle dostupných informací by se mělo jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu
(v celkovém objemu cca 1,4 mil. Kč). V tomto případě je cena od společnosti CEP a.s., Hradec
Králové za administraci VZMR nedělenou na části 27.000,- Kč. Pro přesné stanovení druhu veřejné
zakázky, je nutné zpracovat cenový průzkum trhu mezi potenciálními dodavateli PD, neboť pokud
by cena překročila hranici 2 mil. Kč bez DPH, musela by se zakázka soutěžit v režimu zákona o
zadávání veřejných zakázek a pak by se podstatně lišila cena za administraci VZ. Z výše uvedených
důvodů je nutné provést cenový průzkum trhu jak na „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD
Rozkoš“ (aktualizovaná PD kanalizace z roku 2010), tak i na „PD na přivaděč kanalizace po KÚ
Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují. Předsedající před hlasováním zahájila
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje provedení cenového
průzkumu trhu mezi potenciálními dodavateli PD odkanalizování obce Vysokov mimo
VD Rozkoš“ „PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové
Město nad Metují“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/ Žádost o finanční příspěvky pro místní spolky

Starostka informovala zastupitele o obdržených žádostech o finanční příspěvek. SK Nohejbal 10.000,– Kč
(terénní úpravy kolem klubovny), SDH Vysokov 10.000,– Kč (nákup hadic na sportovní činnost družstev žen
a mužů) a ČČK Vysokov 10.000,- Kč (na zajištění celoroční činnosti), SK Tenis 10.000,- Kč (nákup
televizoru), Osvětová beseda Vysokov 25.000,- Kč (pořádání festivalu Vysokovský Kohout). Podané žádosti
byly projednány ve finančním výboru, který navrhl ZO schválit finanční prostředky. Předsedající před
hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje poskytnutí následujících
neinvestičních dotací z rozpočtu obce:
1. dotace pro Osvětou besedu Vysokov ve výši 25.000,- Kč pořádání festivalu
Vysokovský Kohout.
2. dotace pro SDH Vysokov ve výši celkem 10.000,- Kč na nákup hadic na sportovní
činnost družstev žen a mužů.
3. dotace pro SK Nohejbal ve výši 10.000,- Kč na terénní úpravy kolem klubovny.
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4. dotace pro SK Tenis ve výši 10.000,- Kč nákup televizoru.
Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci v souladu se schválenými
"Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky: Místotarostka obce navrhuje složení
komise (J. Kosinka ml, P. Čejchan, R. Sychrovská Fiedlerová) ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s
odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole k provedení veřejnoprávní
kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků ve výši 10.000,- Kč pro místní
spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov. Výše zmíněné místní
spolky doloží doklady k vyúčtování příspěvku ve středu dne 16. 12. 2020 v 16:00 hodin. Závěrečné
zprávy o kontrolách poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků budou na jednání
zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního
výboru), J. Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k
provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK
Tenis Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu Vysokov. Místostarostka obce
navrhuje složení komise (J. Kosinka ml., P. Čejchan, R. Sychrovská Fiedlerová) ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole k provedení
veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků ve výši 25.000,- Kč
pro místní spolek Osvětová beseda Vysokov na uspořádání amatérského filmového festivalu
Vysokovský Kohout. Osvětová beseda Vysokov doloží doklady k vyúčtování příspěvku do 16. 12.
2020 v 17:00 hodin. Závěrečná zpráva o kontrole poskytnutého neinvestičního finančního
příspěvku budou předložena na jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního
výboru), J. Kosinku ml. (předsedu kontrolního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k
provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na uspořádání amatérského filmového
festivalu Vysokovský Kohout.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 12 bylo schváleno
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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11/ Rozpočtové opatření č. 7/2020

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2020 (příloha č. 3).

PŘÍJMY
ODPA

POL

MD

3399

4116
1511
2111

11.000,-35.000,-10.000,--

ODPA

POL

MD

3314
6171
3612
3612
3723
3612
3429
6171

5139
5901
5137
5171
5154
5154
5021
5901

D

Text

Ministerstvo kultury-dotace vybavení knihovna
Daň z nemovitostí
Příjmy za prodej publikace Vysokov

VÝDAJE
D

11.000,-45.000,--14.000,-14.000,-8.000,-7.000,-20.000,--35.000,--

Text

Knihovna vybavení (z dotace)
Navýšené příjmy odvedeny do rezervy obce
Finan.oprava rozvaděče č.p.141,čp.142
Oprava rozvaděče č.p.141,čp.142
ČEZ,zálohy EE sběrný dvůr (1)
ČEZ,zálohy EE dům č.p.141,č.p.142 (2)
DPP komun.centrum-poskyt.soc.poradentství(3)
Fin.výdajů z rezervy obce (1-3)

Ostatní výdaje se nenavyšují, dochází k přesunu finančních prostředků v rámci daného paragrafu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2020 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12/ Smlouva o právu umístění odkalovací nádrže na p. p. č. 707 v k. ú.
Vysokov
Starostka informovala zastupitelé o návrhu Smlouvy o právu umístění odkalovací nádrže na
p.p.č. 707 v k. ú. Vysokov a umístění kanalizačního potrubí pro odpadní vody zbavené kalů a
hrubých nečistot na pozemcích p. č. 711 a 712 v k. ú. Vysokov majitelů pana A. Kejdany a O.
Kejdany. Tato smlouva byla konzultována a předběžně odsouhlasena vlastníky výše uvedeného
pozemku. Vzhledem k tomu, že obec umístila odkalovací nádrž o objemu 5 m3 a s tím i související
kanalizační potrubí na obecní pozemek p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov (za tratí), není nutné žádnou
smlouvu uzavírat, neboť nedojde k zásahu do cizích pozemků. O této skutečnosti byli informováni i
vlastníci pozemků, kteří s daným řešením souhlasí. Odkalovací nádrž + související kanalizační
potrubí bude geometricky zaměřeno a předáno obci. Zastupitelé berou danou informaci starostky
na vědomí.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informaci starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13/ Diskuse

a) Žádost o výpůjčku obecního válce
Obec obdržela žádost pana M. Dudka, Vysokov č. p. 36 - o výpůjčce obecního válce. Obec
nemá stanovenou cenu za výpůjčku válce pro občany obce. J. Kosinky st. navrhuje cenu – 500,7
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Kč/hodinu, manipulace s obecní technikou - obecní zaměstnanci. Předsedající před hlasováním
zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenu za výpůjčku válce pro
občany obce ve výši 500,- Kč/hodina. Manipulace s obecní technikou pouze obecní
zaměstnanci.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
b) Snížení ceny dřeva
Pan J. Kosinka - navrhuje zastupitelstvu snížení prodejní ceny dřeva na 500,- Kč/m3 do
konce roku 2020, z důvodu hromadících se zásob na sběrném dvoře. Nadbytek dřeva je způsobem
kůrovcovou kalamitou, která postihla i obecní les. Je nutné napadané dřevo z lesa, co nejrychleji
vytěžit, aby se zamezilo šíření kůrovce. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prodejní cenu dřeva 500,Kč/m3 do konce roku 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
c) Mimořádná odměna
Pan M. Červíček - navrhuje mimořádnou odměnu ve výši 10.000,- Kč pro starostku obce za
organizaci mimořádných opatření v době vyhlášení nouzového stavu (zajištění nákupů a rozvoz
seniorům, organizaci při šití roušek, distribuce roušek, zprovoznění informačního kanálu obce,
zajištění distribuce poštovních zásilek občanům). Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k
tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje mimořádnou odměnu pro
starostku obce za organizaci mimořádných opatření v době vyhlášení nouzového stavu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

David Mádr

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 23. července 2020
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 7/2020
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 04/2020 ze dne 13. 07. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
1) Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2) Schvaluje program jednání zastupitelstva
3) Schvaluje Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, smlouvy č. DS2020/04615
mezí Obcí Vysokov a Královéhradeckým krajem na realizaci projektu s názvem „PD odkanalizování obce
Vysokov mimo VD Rozkoš“. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisy výše uvedené smlouvy.
4) Schvaluje Smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0241 mezí
Obcí Vysokov a Královéhradeckým krajem na realizaci projektu s názvem „PD na přivaděč kanalizace po KÚ
Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují“, evidovaného pod číslem 20RGI02-0241.
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisy výše uvedené smlouvy.
5) Schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2020 mezi Obcí Vysokov a
auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
6) Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142"
a jmenování následujících členů hodnotící komise: Zdeňka Hovorková (člen komise), Petr Čejchan
(náhradník), Jiří Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), David Mádr (člen komise),
Vlastimil Chráska (náhradník).
7) Bere na vědomí informaci starostky.
8) Bere na vědomí informaci starostky.
9) Schvaluje provedení cenového průzkumu trhu mezi potenciálními dodavateli PD odkanalizování obce
Vysokov mimo VD Rozkoš“ „PD na přivaděč kanalizace po KÚ Provodova-Šonova a dále na ČOV Nové
Město nad Metují“.
10) Schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z rozpočtu obce: 1. dotace pro Osvětou besedu
Vysokov ve výši 25.000,- Kč pořádání festivalu Vysokovský Kohout, 2. dotace pro SDH Vysokov ve výši
celkem 10.000,- Kč na nákup hadic na sportovní činnost družstev žen a mužů, 3. dotace pro SK Nohejbal ve
výši 10.000,- Kč na terénní úpravy kolem klubovny, 4. dotace pro SK Tenis ve výši 10.000,- Kč nákup
televizoru. Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci v souladu se schválenými "Zásadami
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
11) Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního výboru), J.
Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k provedení veřejnoprávní kontroly
využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK
Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov.
12) Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního výboru), J.
Kosinku ml. (předsedu kontrolního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k provedení veřejnoprávní kontroly
využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na
uspořádání amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout.
13) Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 (příloha č. 3).
14) Bere na vědomí informaci starostky.
15) Schvaluje cenu za výpůjčku válce pro občany obce ve výši 500,- Kč/hodina. Manipulace s obecní technikou
pouze obecní zaměstnanci.
16) Schvaluje prodejní cenu dřeva 500,- Kč/m3 do konce roku 2020.
17) Schvaluje mimořádnou odměnu pro starostku obce za organizaci mimořádných opatření v době vyhlášení
nouzového stavu.
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Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

David Mádr

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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